
 دانشجویی به مناسبت هفته پژوهشبرتر  های ایده فستیوال طرح ها و

 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی محل برگزاری:

 مدیر پژوهش و مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دبیر علمی و اجرایی:

 :تعاریف

به فردی اطلاق میشود که بدون توجه به مقطع تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری( در حا  دانشجو

 تحصیل در سال ارزشیابی، دانشجوی دانشگاه است.

که توسط شورای پژوهشی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی دارای مقصود از طرح های تحقیقاتی است طرح تحقیقاتی: 

شی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بر اساس تفویض اختیار شورای پژوهشی بودجه مستقل و یا شورای پژوه

داخلی یا خارجی توسط دانشگاه با یک سازمان دیگر  دانشگاه دانشگاه در سال ارزشیابی تصویب شده و بودجه آن

 ت که باید در سال ارزشیابی باشد.تامین شده باشد. )ملاک ارزشیابی، فقط تاریخ تصویب طرح اس

 مدرک دریافت برای خود، تحصیلی رشته به مربوط خاص موضوعی در دانشجویان که است نوشتاریان نامه: پای

 عملی تجارب یا تحلیل و تجزیه راه از و کرده بررسی را سؤالی یا موضوع دانشجویان نامهپایان در. نویسندمی تحصیلی

 دهند.می پاسخ آن به آزمایشی یا

کارآفرینی و ایجاد ) کاربردی تفکر و شناختی تفکر بجای و موثر درست، استفاده یعنی پردازی ایده ایده پردازی:

  (کسب و کار

 محور ها :

  پایان نامه 

  طرح های تحقیقاتی 

  ایده پردازی 

  شرکت همزمان در سه محور بلامانع است. 

 شرایط ورود:  

  .شرکت در بخش ایده پردازی برای تمام دانشجویان بلامانع است 

 .دانشجوی یکی از مقاطع تحصیلی در دانشکده باشد 

  یک طرح تحقیقاتی به  حداقلشرکت کننده متقاضی جهت محور های پایان نامه و طرح های تحقیقاتی باید

 عنوان همکار یا مجری داشته باشد.

 



 نحوه ارائه طرحها  :

 تمامی طرح های باید به صورت خلاصه جهت داوری اولیه ارسال گردد. 

 طرح شامل: خلاصه

  مقدمه و هدف 

  مواد و روش 

  نتایج یا طراحی آزمایش 

 ینتیجه گیری کل 

 نکته

 ه مرحله جمع آوری داده رسیده اند قابلیت شرکت دارند.طرح هایی که ب -

ماه از تاریخ تصویب پایان نامه در شورای دانشکده ملاک  3در خصوص پایان نامه شرایط ورود سپری شدن حداقل  -

 باشد.می

 داوری:

دقیقه برای  11سپس به شکل پاورپوینت در زمان حداکثر و ها در دو مرحله داوری اولیه ها و ایدهداوری طرح -1

 انجام خواهد شد.هر طرح و در پایان داوری نهایی 

شامل مدیر دانشجویان اعضای فعال کمیته پژوهشی و اعضای هیئت علمی نفر از  3داوری طرحها توسط  -2

و برای اعضاء  1برای دانشجویان عدد آنها  ضرایبخواهد شد که پژوهش، مدیر گروه مربوطه، رئیس دانشکده 

  باشد.می 2هیأت علمی عدد 

 ازی به هر یک از نفرات اول پردهای طرح تحقیقاتی و ایدهنفر اول و در حیطه 3در حیطه پایان نامه به  -3

     های مذکور جوایزی از سوی معاونت محترم تحقیقات تعلق خواهد گرفت.حیطه

 

توسط دانشجو یا نماینده وی به کمیته پژوهشی  11/9/99 ایان وقت اداری روزپقط مدارکی که حداکثر تا ف

ین تاریخ قابل تمدید نخواهد بود و دانشجویان دانشکده تحویل داده شوند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ا

  مدارکی که بعد از این تاریخ تحویل داده شوند بررسی نخواهد.

می باشد. جهت راهنمایی بیشتر   SRC.FoodNutrition@gmail.comنحوه ارسال مدارک از طریق ایمیل 
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